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Sammanfattning 
 
Under år 2017 kom en reviderad upplaga av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (reviderad 2017), vilket innebär att det från och med höstterminen 2018 

ställs högre krav på skolan att använda digitala verktyg samt att programmering införts i det 

centrala innehållet för årskurserna F-3. Vi har gjort en kunskapsöversikt som handlar om hur 

programmering kan introduceras för elever i åldrarna 4 till 9 år.  

 

Syftet med kunskapsöversikten är att presentera forskning om hur nybörjare lär sig 

programmering och att undersöka innehållet i de utvalda studierna: Vad karaktäriserar 

forskningen, vad lär eleverna sig när de arbetar med programmering och vilka metoder visar 

sig vara effektiva när elever lär sig att programmera? 

 

Vid litteratursökningen användes databaserna ERIC ProQuest och Primo. Tio studier 

publicerade från 2012 och framåt har analyserats. Likheter och skillnader mellan studierna 

gällande aspekterna författare, genus, verktyg och intervention har undersökts och slutligen 

har vi sammanställt vad studierna visat att eleverna lär sig när de arbetar med programmering 

och vilka metoder som visat sig vara effektiva när elever lär sig att programmera. 

 

Kunskapsöversikten visar att introducerande arbete med programmering för nybörjare kan 

genomföras på flera olika sätt. Största delen av forskningen kommer från USA och den är 

huvudsakligen genomförd av kvinnliga forskare. Deltagarna i studierna har utvecklat 

förståelse för olika programmeringsverktyg och programmeringsprogram oavsett vilka 

metoder som använts.  

 

Flera av studierna i vår översikt har dock visat att det till en början kan vara lämpligt att 

arbeta praktiskt med robotar och annat laborativt material för att göra det abstrakta mer 

hanterbart. I några av studierna syntes skillnader mellan flickors och pojkars förmåga att 

programmera. Eleverna som arbetade med programmering utvecklade även andra förmågor, 

till exempel sekvenseringsförmåga, problemlösningsförmåga och logiskt tänkande.  
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INLEDNING  
 

I takt med att samhället förändras ställs nya krav på morgondagens arbetare. Yrken som finns 

idag kommer kanske inte vara aktuella om 15 år. Efterfrågan på digital kompetens ökar och 

stora delar av vår värld är programmerad. Varje dag använder vi programmerade apparater, 

exempelvis kaffekokaren, bilen och tvättmaskinen. Programmering innebär att ge 

instruktioner, så kallad kod, för att få saker att göra vad vi vill att de ska göra. 

 

Under vår uppväxt har vi endast kommit i kontakt med ordet programmering i samband med 

vänner som haft som intresse att skapa hemsidor och spel på datorer. Dock har vi insett att vi 

själva programmerat på sociala medier där vi bland annat skrev kod för att skapa personliga 

sidor och omröstningar. Programmering innebär dock mer än att sitta vid en dator och skriva 

kod. För att kunna programmera används flera förmågor såsom att lösa problem, se samband 

och att göra olika beräkningar. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (reviderad 2017, s. 57) betonas digital kompetens och ordet programmering har 

tillkommit i det centrala innehållet för såväl årskurs 1–3 som årskurs 4–6, i både matematik 

och teknik. Det är därför intressant för oss som blivande lärare att erhålla kunskaper inom 

ämnet för att kunna genomföra en god undervisning för våra kommande elever. Vi har i den 

här kunskapsöversikten möjligheten att undersöka hur programmering kan introduceras för 

nybörjare på olika sätt. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syftet med den här kunskapsöversikten är att presentera forskning om hur nybörjare lär sig 

programmering och att undersöka innehållet i studierna. 

 

1. Vad karaktäriserar forskningen om programmering för nybörjare i åldrarna 4–9 år? 

2. Vad visar forskningen att eleverna lär sig? 

3. Vilka metoder visar sig vara effektiva när elever lär sig programmering? 

METOD 

Kunskapsöversikt  

 

Vi har valt att göra en kunskapsöversikt för att se vilken forskning som finns om 

programmering för elever från förskolan upp till årskurs 2. En kunskapsöversikt är ett arbete 

som sammanställer forskning (Nilholm 2017, s. 46). Det blir allt vanligare med 

kunskapsöversikter och en anledning till detta är att det forskas allt mer. En annan anledning 

är att det ställs högre krav på olika professionella grupper, såsom lärare, att deras arbete ska 

vara evidensbaserat. Evidensbaserat arbete innebär att arbetet utgår ifrån vetenskapligt 

grundad kunskap (ss. 15–17). 

Fördelning av arbetet 

 

Vi tog ett beslut om att göra så mycket som möjligt av arbetet med kunskapsöversikten 

tillsammans under fysiska träffar. Vi fick då möjlighet att samtala om frågor som uppstod 
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men framförallt upplevde vi att båda fick ungefär lika stor kunskap om arbetets olika delar. 

All text i kunskapsöversikten formulerades gemensamt. Vi ville inte att texten skulle upplevas 

som att den skiljde sig åt stilmässigt beroende på vem som hade fördjupat sig mer inom ett 

visst område, till exempel en viss studie. Dessutom fick vi många tillfällen till kommunikation 

vilket bidrog till en djupare förståelse av hela kunskapsöversikten. 

Litteratursökning och urval 

 

Vi började vår litteratursökning genom att välja var vi skulle söka information. Vi valde att 

söka i olika databaser. En databas är en slags digital samlingsplats där en mängd information 

finns lagrad. Databaserna som vi använde var ERIC ProQuest och Primo. Primo kan användas 

av alla studenter på Högskolan i Borås och är en bred databas som täcker flera 

ämnesområden. ERIC ProQuest är en databas som är anpassad för pedagogik, psykologi och 

utbildning. Vi visste inte hur omfattande forskning om programmering var och startade därför 

sökningen med ordet programmering. Vi upptäckte då att en sökning på svenska gav få träffar 

och valde därför att söka på det engelska ordet programming. Därefter gjorde vi mer specifika 

sökningar utifrån olika filter: 

 

• Vetenskapligt material och Peer review. Kunskapsöversikter utgår alltid från 

forskning och det var därför viktigt att de artiklar som vi valde var vetenskapliga. För 

att vara säkra på att artiklarna var vetenskapliga gjordes en sökning på databasen 

Ulrichsweb. Ulrichsweb är en databas som används för att kontrollera om en 

publicerad text är vetenskapligt granskad. 
 

• Årtal. Först gjorde vi en sökning utan att fylla i årtal för att få en bild av hur 

forskningen sett ut över tid. Vi upptäckte då att det fanns relativt lite forskning om 

programmering i skolan före år 2010. Vi valde därefter att begränsa sökningen till åren 

2010–2017, för att få fram aktuell forskning. Med tanke på att programmering 

kommer vara en del av vår kommande yrkesroll är det intressant att se på hur 

forskningen ser ut just nu. 
 

• Utbildningsnivå. Utbildningsnivå innebär att forskningen har bedrivits på en viss 

åldersgrupp eller årskurs. Vi valde utbildningsnivå utifrån Elementary education 

(grundskola) då vi kommer att arbeta inom grundskolan. Deltagarna i studierna som vi 

fick fram i sökningarna var mellan 4 och 15 år. Vi valde att fokusera på artiklar vars 

deltagare var i åldrarna 4–9 år. Vi gjorde valet med tanke på vår kommande yrkesroll 

som innefattar arbete i förskoleklass till årskurs 3. 
 

• Ämne. Ämnet education (utbildning) valdes vid användning av databasen Primo. 

Education var ett självklart val då vi är intresserade av programmering i skolan och 

hur elever lär sig. 

 

Vi gjorde även sökningar utifrån specifika sökord och fraser. 

CHERP (Creative Hybrid Environment for Robotic Programming), är ett praktiskt eller 

digitalt dataspråk. Metoden är speciellt anpassat för nybörjare som ska lära sig 

programmering. Materialet består av olika fysiska träkuber som var och en har ett särskilt 

uppdrag, exempelvis sväng höger, och är märkt med en symbol. Det går även att använda som 

ett digitalt program där samma ikoner används via en dator. 
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Vi använde oss också av det engelska ordet robots (robotar) då vi tidigare varit i kontakt med 

en typ av robotar som är vanligt förekommande vid programmering i den svenska skolan, så 

kallade Bee-Bots. Vi testade att även att söka på orden beebot och beebots, dock gav de färre 

träffar och vi valde då att helt fokusera på robot*. En asterisk efter ordstammen, så kallad 

trunkering, användes för att få fram alla böjningar av ordstammen och på så vis göra 

sökningen bredare. 

 

När vi sökte i databasen ERIC ProQuest på orden programming CHERP fick vi fyra träffar. 

Av de fyra artiklarna valdes tre ut, då dessa redovisade studier gjorda på deltagare i åldrar 

motsvarande årskurserna F-3. Artikeln som valdes bort redovisade studier på elever i 

förskolan och artikeln fanns dessutom inte tillgänglig i fulltext. 

 

Vi fortsatte vår sökning i databasen ERIC ProQuest med orden programming robot* tool. Vi 

valde dessa ord eftersom vi av egen erfarenhet vet att robotar ofta används vid 

programmering. Tools (verktyg/redskap) använde vi eftersom vi ville få fram artiklar som 

handlade om robotar som verktyg och inte som leksaker. Dessutom var vi nyfikna på om det 

kunde finnas andra verktyg inom programmering förutom robotar. Sökningen gav åtta träffar. 

Fem av träffarna valde vi att spara då de innehöll studier gjorda med hjälp av robotar i 

kombination med visuella programmeringsprogram. De andra tre artiklarna som dök upp i 

sökningen valde vi bort eftersom de inte matchade vår åldersgrupp och dessutom hade fokus 

på språkinlärning. 

 

Därefter gjordes en sökning i databasen ERIC ProQuest på orden programming robotics 

effect*. Orden valdes eftersom vi ville se vilka effekter robotar har i arbetet med 

programmering. Sökningen gav fyra artiklar som alla redovisade studier där effekten av arbete 

med robotar av något slag hade undersökts, samtliga valdes dock bort då deltagarna i 

studierna var tio år eller äldre. 

 

Fortsättningsvis sökte vi i databasen ERIC ProQuest på orden programming constructing 

young för att få fram artiklar som handlade om programmering för unga i kombination med 

skapande. Sökningen gav endast en artikel. Artikelns titel innehöll ordet ScratchJr som är ett 

program som vi stött på i vår utbildning samt tidigare i våra sökningar. ScratchJr är ett visuellt 

programmeringsprogram som är uppbyggt med olika block likt LEGO. Blocken sätts ihop för 

att skapa exempelvis spel på iPads och datorer. Vi ansåg därför att artikeln passade bra för vår 

kunskapsöversikt. 

 

Längre fram i våra sökningar i databasen ERIC ProQuest valde vi orden programming 

robotics curriculum early childhood. De nya ord som användes i kombinationen var 

curriculum (läroplan) samt early childhood (tidigt barndom). Eftersom programmering och 

digital kompetens får större utrymme i den reviderade läroplanen (2017) var det intressant för 

oss att se om det fanns studier om programmering kopplat till läroplaner. Early childhood 

användes för att få en bild av vad det fanns för forskning om programmering för yngre åldrar. 

Under vår VFU uppmärksammade vi att det var många elever som hade god kunskap om 

programmering och flera av dessa eleverna berättade att de hade arbetat med Bee-Bots i 

förskolan. Sökningen gav tre träffar och samtliga används i vår kunskapsöversikt. 

 

Vi valde därefter att göra mer specifika sökningar, innehållande flera ord. Därför gjorde vi en 

sökning i databasen Primo som innehöll orden Introducing basic programming elementary 

school robot engineer. Vi valde att fokusera på hur programmering introducerades i 

grundskolan och därför innehöll sökningen orden introducing basic programming elementary 
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school. Robot och engineer (ingenjör) lades till i sökningen då det är sådana ord som dykt upp 

tidigare i våra sökningar och i artiklar vi läst. Sökningen resulterade i fyra artiklar och två av 

dem passade vår inriktning gällande ålder. Resterande två artiklar stämde inte överens med 

vår åldersgrupp och valdes därför bort. 

 

Vi gjorde ytterligare en sökning i databasen ERIC ProQuest utifrån orden programming 

problem solving competence. Flera av våra tidigare sökningar visade att orden problem 

solving (problemlösning) ofta förekommer i artiklar som handlar om programmering. Därför 

valde vi att göra en sökning utifrån problem solving competence i kombination med 

programming. Vi fick två träffar på sökorden. En av artiklarna valdes bort på grund av att 

deltagarna i studien gick i motsvarande årskurs 5 vilket gjorde att den inte överensstämde med 

vår huvudinriktning som innefattar förskoleklass till årskurs 3. Vi valde istället att använda 

den andra artikeln som redovisade undersökningar på deltagare i åldrarna 5–6 år. Artikeln 

innehöll dessutom material som handlade om hur programmering kunde stärka elevers 

problemlösningsförmåga. 

Generalisering av studiernas innehåll 

 

När vi valt ut studier till vår kunskapsöversikt gjorde vi sedan en generalisering av studiernas 

innehåll. Vi fann intressanta likheter och skillnader mellan studierna gällande aspekterna 

författare, genus, verktyg och intervention. Vi valde att undersöka artiklarnas författare 

närmare eftersom flera av studierna hade samma författare och kom från samma land. Vi 

valde också att se närmare på genusaspekter eftersom flera av studierna hade ett 

genusperspektiv.  

 

Studiernas material som presenteras i tabell 1 visar att samtliga studier innehåller olika 

programmeringsverktyg. Vissa verktyg var mer vanligt förekommande än andra. Slutligen 

valde vi att undersöka hur studiernas arbetsgång såg ut och upptäckte då att det i alla studier 

använts någon form av intervention. Utifrån studiernas likheter och skillnader kunde vi 

fördjupa oss i vad studierna visade att elever lärde sig när de arbetade med programmering, 

samt vilka metoder som visade sig vara effektiva vid programmering för nybörjare. 

RESULTAT 

Kunskapsöversiktens studier 

 

De studier som vi valt att presentera i tabell 1 har vi använt oss av i vår kunskapsöversikt. 

Tabellen visar studiernas författare, vilket år artiklarna är publicerade och i vilket land studierna 

har gjorts. Tabell 1 visar även hur många deltagare som ingick i studierna, ålder på deltagarna 

samt vilka verktyg och metoder som förekommer i studierna. 

 

Författare År Land Ålder Antal 

deltagare 

Programmeringsverktyg Metod 

Sullivan och 

Bers 
(2016b) 

2016 USA Förskola- 
årskurs 2 

60 
 

CHERP 
 
KIWI robotar  

Tester  
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Zaharija, 

Mladenovic´ 

och Boljat 

(2016) 

2013 Kroatien Årskurs 1 30 LEGO Mindstorms robot 
 
NetLogo 
 

Observation 
 
Intervju 

Portelance, 

Strawhacker 

och Bers 

(2016) 

2016 USA Förskoleklass- 
årskurs 2 

62 ScratchJr Analys av 

insamlad 

data  

Kazakoff och 

Bers (2014) 
2014 USA 4–6 år 34 CHERP 

 
LEGO Mindstorms robot 

Intervju  
 
Observation  
 
För- och 

eftertest  

Strawhacker 

och Bers 

(2015) 

2015 USA 5–6 år 35 CHERP 
 
LEGO WeDo 

Observation 
 
Tester 
 

Sullivan och 

Bers (2016a) 
2016 USA Förskolan-

årskurs 2 
45 CHERP 

 
KIWI robotar 
 

Test 
 
Intervju 

Kwon, Kim, 

Shim och Lee 

(2012) 

2012 Korea Årskurs 1 24 Algoritmic Bricks (A-

Bricks) 
 
Scratch 

Förtest 
 
Observation 

Kazakoff, 

Sullivan och 

Bers (2013) 

2013 USA Förskolan- 

förskoleklass 
25 CHERP 

 
LEGO WeDo 

För- och 

eftertest 

Sullivan och 

Bers (2013) 
2013 USA Förskoleklass 53 CHERP 

 
LEGO Mindstorms kit 

Observation 
Intervju 

Fessakis, 

Gouli och 

Mavroudi 

(2013) 

2013 Grekland Förskoleklass 10 Ladybug Maze och Ladybug 

Leaf 
 

Observation 

Tabell 1. Sammanställning av de studier som använts i kunskapsöversikten. 

Vad karaktäriserar forskningen om programmering för nybörjare 

Författare 

 

Vi uppmärksammade att flera av författarna dök upp i tabell 1 vid flera tillfällen. Marina 

Umaschi Bers var medförfattare till majoriteten av studierna, totalt till sju av tio. Hon var 

även medförfattare till flera andra artiklar vi fick upp i sökningen, artiklar som vi dock inte 
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valde att använda i vår kunskapsöversikt. Sullivan och Kazakoff har också skrivit flera av 

artiklarna, fem respektive tre. Gemensamt för Sullivan, Kazakoff och Bers samt Strawhacker 

och Portelance är att deras studier är genomförda i USA, och dessa forskare har alla 

kopplingar till DevTech Research Group vid Tufts University i Boston. 

 

Artiklarna från Kroatien och Korea var skrivna av män. Artiklarna från USA och Grekland 

hade däremot huvudsakligen kvinnliga författare. 

Genus 

 

I flera av studierna som vi valde att använda i vår kunskapsöversikt fanns ett fokus på genus. 

 

Sullivan och Bers (2013) undersökte om flickor och pojkar som genomförde programmerings- 

och konstruktionsuppgifter uppnådde samma resultat. I en senare studie som Sullivan och 

Bers (2016a) genomförde undersöktes om elevers kön påverkade deras förmåga att 

programmera. Dessutom undersöktes flickor och pojkars attityder till tekniska apparater och 

programmering. Även i Zaharija, Mladenovic´ och Boljat (2013) studie jämfördes flickors och 

pojkars grundläggande datoranvändning. 

Programmeringsverktyg 

 

I samtliga studier har olika typer av programmeringsverktyg använts. Verktygen som förekom 

var antingen praktiska eller digitala. Praktiska verktyg innebär att det är ett fysiskt verktyg 

som man kan ta på. Digitala verktyg innebär i sin tur att verktygen används visuellt på en 

skärm. 

 

Programmeringsverktyget CHERP förekom enbart i de amerikanska studierna. CHERP 

användes i totalt sex av de sju amerikanska studierna. DevTech Research Group från Tufts 

University utvecklade CHERP i ett projekt som hette TangibleK. Under samma projekt 

utvecklades även KIWI-roboten. I två av de amerikanska studierna användes CHERP i 

kombination med KIWI-roboten som var speciellt utvecklad för elever i åldrarna fyra till sju 

år. KIWI-roboten var enkel att bygga ihop, delarna bestod exempelvis av flera motorer och en 

inbyggd skanner. Roboten skannade av en streckkod som fanns på CHERP-blocken och blev 

på så vis programmerad (Sullivan och Bers 2016a). 

 

I två av de amerikanska studierna användes CHERP istället i kombination med LEGO 

Mindstorms robotar och i de sista två amerikanska studierna användes CHERP tillsammans 

med LEGO WeDo robotar. LEGO Mindstorms och LEGO WeDo är fysiska robotar som 

byggs ihop och sedan programmeras med hjälp av CHERP. Med en dators webbkamera togs 

ett foto på CHERP-blocken vilket överförde dem till datorn och på så vis blev blocken 

digitala. Därefter kunde deltagarna flytta blocken med hjälp av datorns tangentbord. Det gick 

sedan att skicka kommandon till roboten (Sullivan och Bers 2013). 

 

LEGO Mindstorms robotar användes även i kombination med ett program som heter 

NetLogo. NetLogo är ett digitalt programmeringsprogram som används på datorer (Zaharija, 

Mladenovic´ och Boljat 2013). 

 

Algorithmic bricks (A-bricks) utvecklades av Kwon, Kim, Shim och Lee (2012). A-bricks är 

ett praktiskt verktyg som utvecklades för den specifika studien med intentionen att hitta ett 

material som skulle hjälpa nybörjare att förstå programmering på ett enkelt sätt. A-bricks-
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användandet jämfördes sedan med användandet av det digitala programmet Scratch som 

programmerades på datorer. 

 

ScratchJr förekom i en av studierna. ScratchJr är ett digitalt programmeringsverktyg speciellt 

anpassad för yngre elever som är utvecklat av DevTech Research Group och Lifelong 

kindergarten group på MIT media group samt playful invention group. ScratchJr laddas ner 

som en applikation på iPads (Portelance, Strawhacker och Bers 2016). 

 

Ladybug Maze och Ladybug Leaf användes i en av studierna. Programmen är utvecklade vid 

Utah University och finns tillgängliga på internet där de kan användas för bland annat 

programmering. Deltagarna i studien använde programmen på en interaktiv Whiteboardtavla 

(Fessakis, Gouli och Mavroudi 2013). 

 

Sammanfattningsvis användes flera olika verktyg i studierna. I majoriteten av studierna 

använde forskarna egenproducerat material som de valde att testa på deltagarna. 

Intervention 

 

Alla artiklar som vi använt i kunskapsöversikten beskriver någon typ av interventionsstudie. 

Detta innebär att forskarna infört något nytt inslag i elevernas undervisning, exempelvis 

robotar. Robotarna används sedan i undervisningen under en period och därefter utvärderar 

forskarna om programmeringsverktyget varit effektivt för elevernas lärande. Vi valde dessa 

artiklar eftersom vi vill undersöka hur programmering introduceras på olika sätt och vilka 

verktyg och metoder som är effektiva. Att söka efter interventionsstudier var inte avsiktligt. 

Att det var sådana som vår sökning resulterade i uppmärksammade vi först när vi skulle välja 

ut vilka artiklar som vi skulle fördjupa oss i. 

 

Flera av studiernas interventioner genomfördes på olika sätt. I vissa av studierna bedrevs en 

stegvis undervisning i flera steg i form av olika lektioner eller faser. Längden på 

interventionerna skiljde sig åt. Antalet tillfällen varierade från ett till 12 tillfällen, exempelvis 

bestod Kazakoff och Bers (2014) studie bestod av en veckas intensivträning där deltagarna 

fick arbeta med programmering under sammanlagt tio timmar. Portlance, Strawhacker och 

Bers (2016) studie omfattade 12 lektioner under sex veckors tid medan Fessakis, Gouli och 

Mavroudi (2013) studies intervention endast bestod av ett tillfälle. 

Vad visar forskningen att eleverna lär sig? 

 

Studierna i kunskapsöversikten visade att deltagarna erhöll flera olika kunskaper efter 

avslutade interventioner såsom sekvenseringsförmåga, problemlösningsförmåga, förbättrat 

logiskt tänkande samt kunskaper i att hantera av olika programmeringsverktyg. 

Sekvenseringsförmåga 

 

Sekvenseringsförmåga handlar om att kunna placera föremål eller handlingar i rätt 

ordningsföljd. Sekvenseringsförmåga är också en färdighet som är tillämpbar på flera 

områden såsom matematik, läsning men även för att skapa struktur i sitt eget liv (Kazakoff, 

Sullivan och Bers (2013). 

 

Kazakoff, Sullivan och Bers (2013) undersökte i sin studie om elever kunde utveckla sin 

sekvenseringsförmåga med hjälp av att arbeta med robotteknik och datorprogrammering. 



 

 8 

Deltagarna fick till en början genomföra ett förtest som handlade om att placera bilder i rätt 

ordningsföljd för att skapa en berättelse. Efter en veckas intensivt arbete med programmering 

gjordes ett nytt test. Resultatet visade att det skett en signifikant förbättring av elevernas 

sekvenseringsförmåga. Kazakoff och Bers (2014) använde sig också av ett för- och eftertest i 

sin studie för att undersöka om deltagarna utvecklade sin sekvenseringsförmåga genom att 

arbeta med programmering. Deltagarna fick placera fyra bilder i en ordningsföljd och sedan 

förklara berättelsen. Undersökningen visade en signifikant skillnad mellan för- och eftertester, 

deltagarna presterade högre på eftertestet. 

 

I Strawhacker och Bers (2015) studie fick deltagarna lära sig grundläggande programmering 

och under arbetets gång utvecklade deltagarna sin sekvenseringsförmåga. De lärde sig också 

att använda sig av loopar, det vill säga upprepa en viss frekvens flera gånger. 

 

Sullivan och Bers (2016b) genomförde sju lektioner för att undersöka deltagarnas 

programmeringsförmåga. Varje lektion innehöll en praktisk konstruktionsuppgift eller en 

programmeringsuppgift. Det visade sig att alla deltagare kunde lösa uppgifterna som handlade 

om sekvensering bättre än uppgifterna som innehöll loopar. 

 

Deltagarna i Sullivan och Bers (2013) studie utvecklade sin sekvenseringsförmåga genom att 

följa instruktioner och placera programmeringsblocken CHERP i en specifik ordning.  

Problemlösning och logiskt tänkande 

 

I Kwon et al. (2012) studie fick deltagarna träna på att uttrycka och utveckla sitt logiska 

tänkande samt träna sin problemlösningsförmåga. 

 

Sullivan och Bers (2013) studie bestod av uppgifter som utvecklats i TangibleK-projektet. 

Uppgifterna bestod av praktiska och problemlösningsbaserade aktiviteter. Studien visade att 

alla deltagare kunde genomföra samtliga tester och de fick samtidigt möjlighet att träna sin 

problemlösningförmåga. 

 

Deltagarna i Zaharija, Mladenovic´ och Boljat (2013) studie fick bygga robotar och lära 

sig hur de fungerade. Författarnas tanke var att deltagarna under arbetets gång skulle utveckla 

sin problemlösningsförmåga och sitt logiska tänkande. 

 

I Fessakis, Gouli och Mavroudis (2013) studie fick eleverna träna på 

problemlösningsstrategier, kommunikation, samarbete och att ta instruktioner. Under 

programmeringstillfället löste deltagarna olika uppgifter, exempelvis att förflytta en figur i en 

labyrint. Deltagarna kunde lösa samtliga uppgifter. Däremot visade deltagarna att de hade 

svårt att kommunicera med varandra vid programmeringstillfället då de valde olika ord för 

exempelvis “go forward” vilket gjorde att deras direktiv blev otydliga. Trots att interventionen 

enbart bestod av ett tillfälle lärde sig eleverna att använda programmet och genomföra enkel 

dataprogrammering. Studien bidrog även till att eleverna fick träna sina matematiska 

färdigheter såsom att genomföra numeriska beräkningar och att göra jämförelser. 

Programmeringsverktyg 

 

I Portelance, Strawhacker och Bers (2016) studie lärde sig eleverna att använda 

grundläggande programmeringsbegrepp och att programmera i applikationen ScratchJr. Fokus 
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låg på programmets olika programmeringblock. Eleverna skulle lära sig hur blocken kunde 

användas för att kommunicera och uttrycka sig i applikationen. 

 

I Sullivan och Bers (2016b) studie fick deltagarna sitta en och en tillsammans med en forskare 

för att lära sig om KIWI-robotens olika delar och dess funktioner. Efteråt genomförde 

deltagarna ett test. Testet visade att alla deltagare erhållit en stor kunskap om KIWI-roboten 

och dess olika delar samt hur de fungerar. Elevernas programmeringsförmåga utvecklades 

också avsevärt. 

 

I en tidigare studie av Sullivan och Bers (2013) fick deltagarna lära sig att bygga en robot med 

hjälp av LEGO Mindstorms samt lära sig om grundläggande robotteknik och programmering. 

Vilka metoder visar sig vara effektiva? 

Praktisk eller digital metod 

 

Strawhacker och Bers (2015) studie jämförde olika sätt att introducera programmering. I 

studien fick en del av deltagarna börja programmera med enbart praktiskt verktyg de första 

veckorna av interventionen medan en annan grupp fick arbeta digitalt. De sista veckorna av 

interventionen bytte grupperna material med varandra. Slutligen fanns en tredje grupp som 

arbetade både praktiskt och digitalt under hela interventionen. Sluttestet visade att deltagarna 

som till en början arbetade med praktiskt material blev bättre på att programmera än 

deltagarna som till en början arbetade med det digitala materialet. Deltagarna som började 

programmera med det digitala materialet visade ingen större utveckling när de sedan arbetade 

med det praktiska materialet. Studien visade att det var mest gynnsamt att arbeta med en 

metod åt gången, då gruppen som arbetat med båda materialen samtidigt under samtliga 

veckor visade sämst resultat på de avslutande testerna. 

 

Fessakis, Gouli och Mavroudi (2013) såg att deltagarna i deras studie snabbt fick en förståelse 

för hur de skulle programmera digitalt efter att först ha fått en introduktion där ett praktiskt 

verktyg användes. Kazakoff och Bers (2014) använde sig också av både praktiskt och digitalt 

verktyg i sin forskning. De använde sig även av en-till-en-samtal med en forskare där 

deltagarna fick en personlig introduktion till det material som användes. Studien visade att 

interventionen hade en positiv inverkan på alla deltagares programmeringskunskaper. Det 

blev en signifikant skillnad mellan för- och eftertester för alla deltagarna, exempelvis fick en 

av deltagarna noll poäng på förtestet medan samma deltagare fick högsta betyg på sluttestet. 

 

Deltagarna i Kwon et al. (2012) studie bestod av en kontrollgrupp som fick arbeta med det 

visuella programmet Scratch och en experimentgrupp som använde sig av ett praktiskt 

verktyg, Algorithmic bricks (A-bricks). Det visade sig att A-bricks var mer användarvänligt 

och deltagarna som använde A-bricks stötte på färre problem under programmeringen och 

kunde lösa problemen själva utan lärarens hjälp i högre grad än deltagarna som använde 

Scratch. Det praktiska materialet gav bäst resultat på de elementära testuppgifterna som 

handlade om sekvensering. Vad gäller de testuppgifter som låg på en mer avancerad nivå 

visade studien att deltagarna hade svårigheter oberoende av vilken typ av verktyg som de 

arbetade med, praktiska eller digitala. 

 

Sullivan och Bers (2016b) använde sig av praktiskt material i form av CHERP och KIWI-

robotar i sin studie. Deltagarna fick lösa sju olika uppgifter inom programmering. Testerna 

visade att alla deltagarna behärskade de första två uppgifterna som handlade om 
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grundläggande programmering, såsom förmågan att förstå enkel sekvensering samt hur en 

robot konstruerades och fungerade. Det var enbart elever i årskurs 2 som klarade av att utföra 

mer avancerade tester som handlade om loopar. 

 

Zaharija, Mladenovic´ och Boljat (2016) undersökte om deltagarna kunde lära sig enkel 

programmering genom ett interventionsupplägg innehållande fyra faser. Första fasen var 

verbal, vid andra fasen användes ett praktiskt material, tredje fasen bestod av att koda i ett 

program på en dator och i den sista fasen programmerade deltagarna en robot. Upplägget 

visade sig vara effektivt och endast en av 30 deltagare klarade inte av att lösa uppgiften i sin 

helhet. 

 

I Kazakoff, Sullivan och Bers (2013) studie använde de sig av CHERP som både ett praktiskt 

och ett digitalt verktyg. De använde sig även av LEGO WeDo som är ett praktiskt material. I 

studien ingick för- och eftertester för att kunna undersöka om deltagarnas 

sekvenseringsförmåga utvecklades. Eftertestet visade en signifikant förbättring av deltagarnas 

sekvenseringsförmåga efter arbetet med robotar. Studien använde sig av en kontrollgrupp som 

också genomförde för- och eftertestet. Kontrollgruppen fick inte delta i arbetet med robotar. 

Eftertestet visade ingen signifikant förbättring av kontrollgruppens sekvenseringsförmåga. 

Slutsatsen blir då att CHERP och LEGO WeDo är effektiva att använda sig av när elever ska 

lära sig programmering. 

Lika effektiva för alla? 

 

Sullivan och Bers (2013) studie syftade till att undersöka om deltagarnas resultat skiljde sig åt 

beroende på om det var flickor eller pojkar som försökte lösa olika programmeringsuppgifter. 

Deltagarna skulle arbeta med sex uppgifter och uppgifternas svårighetsgrad ökade för varje 

uppgift. Resultatet visade att alla deltagare kunde genomföra samtliga uppgifter. Dock fick 

pojkarna generellt ett bättre resultat och en signifikant skillnad uppmättes på uppgift två och 

sex. Uppgift två handlade om att bygga ihop en robot. Uppgift sex handlade om att 

programmera i programmeringsprogrammet ifs. Alla deltagare fick ett sämre resultat på 

uppgift sex än vad de presterat på de första fem, mer praktiska, uppgifterna. 

  

Zaharija, Mladenovic´ och Boljat (2013) visar i sin studie att både flickor och pojkar hade 

grundläggande datorkunskaper och att deltagarnas kön inte spelade någon roll för hur väl de 

klarade av de programmeringsuppgifter som de fick genomföra. 

 

Sullivan och Bers (2016a) fann att alla deltagare oavsett kön och ålder väl klarade av de första 

testerna i deras studie. Testerna handlade om grundläggande programmering såsom 

sekvensering och enklare loopar. De sista testerna låg på en mer avancerad nivå med svårare 

loopar och under dessa tester visade det sig att pojkarna i genomsnitt fick bättre resultat än 

flickorna. 

 

I Portelance, Strawhacker och Bers (2016) studie visade det sig att de äldre deltagare valde att 

använda mer avancerade block när de programmerade än vad de yngre deltagarna gjorde. 

Sammanfattning 

 
Studierna i vår kunskapsöversikt visar att programmering för nybörjare kan introduceras på 

många olika sätt och generellt sett kan vi säga att oavsett vilka metoder som använts så har 

majoriteten av deltagarna lärt sig använda de olika verktyg och program som de fått pröva. 
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Vid programmering visade deltagarna att de utvecklade flera olika förmågor såsom 

sekvensering, problemlösning och logiskt tänkande. 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 

 

I flera av studierna undersöktes deltagarnas sekvenseringsförmåga och i majoriteten av 

studierna visade deltagarna att de kunde utföra grundläggande sekvenseringsuppgifter. Flera av 

interventionerna bestod av ett antal olika lektioner som skulle bygga på varandra. Sekvensering 

användes då i början av programmeringen som ett grundläggande moment som skulle underlätta 

förståelsen för mer avancerad programmering. Däremot hade deltagarna svårigheter att 

genomföra mer avancerade programmeringsuppgifter, såsom loopar. Vi tror att en orsak till 

detta kan vara att deltagarna hade svårt att skapa inre bilder av vad de skulle åstadkomma. Inre 

bilder skulle kunna hjälpa deltagarna att föreställa sig exempelvis hur en figur kommer att röra 

sig och att deltagarna skulle kunna förstå att en loop innehåller en rad av kommandon, även om 

alla kommandon inte är utskrivna. Vi menar alltså på att arbete med inre bilder kan hjälpa elever 

att förstå mer avancerad programmering. I skolan övar elever på att få inre bilder vid högläsning 

och boksamtal. Vid skapande av berättelser får elever dessutom möjlighet att träna på 

sekvensering. En berättelse innehåller specifika delar som ska komma i en viss följd, såsom 

inledning, problem och lösning, vilket blir en typ av sekvensering. 

 

Strawhacker och Bers (2015) ifrågasätter däremot om sekvenseringsförmågan påverkar 

deltagarnas förmåga att förstå loopar, vilket framgår av följande citat: 

 

“It is interesting to find in this study that better understanding of the concept of 

sequencing does not predict better understanding of more complex sequences 

involving repeat loops, and in fact TUI Kindergarteners showed slightly stronger 

understanding of repeat loops than linear sequences. This finding may call into 

question the assumption that linear sequencing is a foundational skill for 

understanding looping functions (s.310).” 

 

Forskarna menar med andra ord att även om deltagarna förstår grundläggande sekvensering 

innebär det inte att de har förmågan att förstå loopar och mer avancerad programmering. Om 

sekvenseringsförmågan inte påverkar elevers förståelse för avancerad programmering, så kan 

det istället handla om att programmering är något abstrakt och svårt att förstå för yngre elever. 

 

Enligt Piagets teori om kognitiv utveckling är elever i lågstadiet på väg in i en fas där logiskt 

tänkande och problemlösning börjar utvecklas. Dock har inte eleverna vid den här åldern 

utvecklat något abstrakt och hypotetiskt tänkande. Programmering är ett område som kan 

innehålla en hög nivå av abstraktion och som därmed skulle kunna vara svårt att introducera 

för lågstadieelever. För att hantera problemet är det nödvändigt att utveckla ett 

förhållningssätt till lärandet som gör programmering mer tillgängligt för yngre elever. Det är 

viktigt att uppmuntra utvecklingen av elevernas logiska tänkande och 

problemlösningsförmåga och utforma undervisning som är passande för deras ålder (Zaharija, 

Mladenovic´och Boljat 2013, s. 1577). Enligt oss är det just själva utformningen av 

undervisningen som kan bli problematisk. Flera av studierna i vår översikt har visat att det 

kan vara lämpligt att arbeta praktiskt med robotar och annat laborativt material till en början 

för att försöka göra det abstrakta mer hanterbart. Det kan även vara gynnsamt att i 
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sammanhanget ta tillvara på elevernas intressen, tidigare erfarenheter eller något annat som de 

kan relatera till. Alla lär på olika sätt och har olika erfarenheter av programmering. Det kan 

innebära att elever ibland kommer ha mer kunskap än läraren och det är fördelaktigt att ta 

vara på elevernas kunskaper samt låta dem lära av varandra. 

 

Alla studier i kunskapsöversikten använder eller undersöker någon form av 

programmeringsverktyg. Verktygen varierar från praktiskt material såsom robotar till digitala 

program. I en studie visade det sig vara fördelaktigt att enbart arbeta med ett material i taget 

och inte använda flera olika samtidigt. Vi anser att det är en intressant aspekt att ha i åtanke 

när det gäller undervisning över lag. Vi menar att all undervisning bör vara metodisk, tydlig 

och beröra ett moment i taget. 

 

För att kunna genomföra programmering med olika verktyg så krävs det att skolan har 

tillgång till exempelvis iPads eller robotar. Många skolor har dock brist på resurser, och 

framförallt varierar resurstillgången avsevärt, både över landet i stort och mellan olika 

rektorsområden inom en och samma kommun. I till exempel vår hemkommun Mark är det 

stora skillnader mellan skolorna gällande vilka olika digitala verktyg som finns att tillgå. 

 

I studierna som undersökte programmering utifrån ett genusperspektiv kunde man se att 

pojkar presterade bättre än flickor på majoriteten av uppgifterna. Trots att eleverna var i 

samma ålder och hade likvärdiga erfarenheter av digitalt material kunde studierna påvisa den 

här skillnaden. Sullivan och Bers (2013) menar att de könsskillnader som framkom i deras 

studie kan bero på att pojkar var mer vana vid att bygga och använda traditionellt maskulina 

leksaker. Vi tror därför att det är fördelaktigt att bryta könsnormer redan i förskolan, för att 

motverka elevers föreställningar om vad som är flickigt respektive pojkigt. Forskarna menade 

också att flickor eventuellt var mindre benägna att ta risker och våga chansa. Det är därför 

positivt att forskning genomförts med fokus på genus för att vi ska få en medvetenhet om att 

flickors och pojkars olika villkor kan påverka deras förutsättningar vad gäller att lära sig att 

programmera. All undervisning ska genomsyras av ett genusperspektiv och vi som lärare 

måste kunna utmana och skapa lika goda möjligheter för alla elever oavsett kön. 

 

Flera av artiklarna hade få deltagare. Studien från Grekland hade till exempel endast tio 

deltagare och det blev därför svårt att dra generella slutsatser från denna. Dock ville vi ändå 

använda studien eftersom den innehöll ett programmeringsverktyg som inte förekom i någon 

annan av de valda studierna och eftersom vi ville få med studier från Europa i vår 

kunskapsöversikt. 

 

Digitala verktyg och programmering spelar nu en större roll än tidigare i skolans läroplan 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017). Vi har 

under vår VFU mött lärare som haft liten kunskap om och ibland negativ attityd till digitala 

verktyg. Det kan vara en utmaning för oss som nyexaminerade lärare att möta kollegor med 

en sådan inställning, men även att möta föräldrars åsikter om skolans digitalisering. Eleverna 

vi kommer att undervisa i vårt arbete växer upp i en värld där mobiltelefoner och surfplattor 

är en självklarhet. För att vi ska kunna fortsätta utveckla vår undervisning och utmana våra 

kommande elever krävs det att vi som blivande lärare har goda kunskap inom programmering, 

har förtrogenhet med digitala verktyg och har en medvetenhet om att det finns flera olika 

metoder att använda vid programmering på lågstadiet. 
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Metoddiskussion 

Kunskapsöversikt 

 

En kunskapsöversikt kan med fördel genomföras innan ett fördjupningsarbete inleds. Dels för 

att inte upprepa vad någon annan redan forskat om och dels för att se vilka områden som är i 

behov av ytterligare forskning. Framförallt kan en kunskapsöversikt ge en bred bild av 

forskning inom ett område.  

 

Vi valde att sitta fysiskt tillsammans när vi arbetade med kunskapsöversikten för att få lika 

stor kunskap om alla delar av arbetet. Metoden har fungerat bra, dock har den varit 

tidskrävande. När vi valde ut artiklar till kunskapsöversikten så turades vi om att läsa dem, vi 

ansåg att det var viktigt att vi båda två var insatta i alla artiklar. Till en början tog det lång tid 

då vi var ovana vid att läsa artiklar på engelska, detta var dock oundvikligt eftersom det inte 

fanns forskning om vårt område på svenska. 

Sökningar 

 

Vi gjorde sökningar på artiklar från hela världen och sökningarna gav till en början många 

träffar. När vi upptäckte att det fanns studier inom området fick vi istället göra avgränsningar 

för att minska antalet träffar som vi skulle fördjupa oss i. Vid sammanställningen av de valda 

artiklarna blev det tydligt att till exempel Marina Umaschi Bers var delaktig i majoriteten av 

de studier som vi valt att använda. Vi uppmärksammade även att författarna refererade till 

varandra och sig själva i sin forskning. Nilholm (2017, s. 42) menar på att om forskare inom 

samma land refererar till varandra så kan det innebära att det finns ett tydligt avgränsat 

område. Vi hade kunnat göra sökningar där USA valdes bort för att få en bredare bild av hur 

programmering ser ut i övriga världen. Samtidigt blev det i vår kunskapsöversikt tydligt hur 

man ser på programmering just i USA. 

Vidare forskning 

 

Vi har under arbetet med kunskapsöversikten inte sett några artiklar som beskrivit studier där 

programmering används som ett verktyg i den övriga undervisningen. För oss som blivande 

lärare är det viktigt att kunna se programmering i skolan som något positivt, som kan 

användas som ett hjälpmedel för att utveckla flera olika förmågor, inte enbart inom matematik 

och teknik. Vi skulle därför gärna se forskning som tar upp även denna aspekt. 

 

Vi hade en föreställning om att Sverige var ett land som låg i framkant gällande digitalisering 

kopplad till utbildning. När vi sökte efter forskning från Sverige blev vi besvikna eftersom 

sökningarna inte gav något resultat. Vidare forskning om programmering för nybörjare i 

Sverige eller Europa anser vi vara nödvändigt. 

 

I en av studierna undersöktes deltagarnas attityder till programmering utifrån ett 

genusperspektiv och vi upplever att det hade varit bra med ytterligare forskning om elevers 

attityder till programmering i allmänhet för att kunna dra fler generella slutsatser. 

 

Det hade också varit intressant att se om fler elever hade klarat av mer avancerad 

programmering om de fått arbeta med programmering under en längre period, exempelvis ett 

helt år. Forskning skulle även kunna göras för att se om elevers programmeringsförmåga 

påverkas av vid vilken ålder som eleverna blir introducerade till programmering. 
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Vi upplever med andra ord att det finns många fler områden inom programmering att utforska 

och att lära sig om. Dock har arbetet med vår kunskapsöversikt bidragit till att vi fått en stor 

kunskap om hur forskningen ser ut när det handlar om programmering för nybörjare.  
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